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FAKTORER
Anerkendelse

Åbenhed

Ros, anerkendelse og begejstring for individers
indsats, fremskridt og præstationer.

Kommunikation af visioner, mål og fremskridt;
Oprigtighed; Holde andre informeret; Værdsætte input.

Forventning

Omsorg
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Opbygning af samarbejdende relationer;
Fremme teamwork og støtte; Hensynstagen.

Investering

Vige

Coaching; Talentudvikling; Udnyttelse af andres styrker;
Mobilisering af talent; Løbende opbakning om læring og
udvikling.

Opmuntring og tillid til individuel beslutningstagen;
Opbakning om selvstændighed; Tolerance for
fejltagelser.

Naturlighed

Overlevering

At være naturlig og oprigtig; Integritet og ærlighed;
Standhaftighed i modgang og udfordringer; Villighed til at
bede om hjælp.

Yde støtte til selvstyring; Nyttiggørelse og udvikling af
færdigheder og talent; Ansporing til selvledelse.
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EUROFORA DRI GSPLATFOR

Momentor er en unik neuroforandringsplatform, baseret på den seneste videnskabelige research omkring
adfærdsændring, og integrerbar med NeuroView. en giver brugeren et udførligt grundlag for at omsætte resultaterne
fra NeuroView målingen, til håndgribelige udviklingsaktiviteter, for at opnå ønskede adfærdsændringer.
latformen giver brugerne mulighed for at definere, oprette og følge udviklingen, omkring deltagernes planlagte
udviklingsmålsætninger. Man får adgang til handlingsplaner, relevante resursebiblioteker bøger, artikler, videoer etc.
skræddersyet omkring at opnå udviklingsmæssige målsætninger, og holde fokus om sin professionelle udvikling.

EUROVIE

ERTIFI ERI G

NeuroView certificeringsprogrammet, er et timers forløb, som desuden kan leveres online, og som giver konsulenter
og coaches, den fornødne træning i brugen af NeuroView Ledelsesmålingen, og neuro forandringsplatformen
Momentor, sammen med deres coachees. Vores online certificeringsprogram, sker løbende, på forskellige tidspunkter,
henover varierende tids oner.
Hvem er kurset or
HR professionelle, coaches, interne mentorer, konsulenter og ledere involveret i træning, coaching og feedback.
Individer, som ønsker at blive mere effektive i deres coaching, såvel som at hjælpe andre i organisationen, med at yde
skarpere coaching, finder dette certificeringsprogram særdeles værdifuldt og engagerende.
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